
 

 

 
 
 

 חינוכית  שקיפות
 . המקומיות  והרשויות  הספר בתי  על נתונים " חינוכית  שקיפות "  באתר פרסם  החינוך משרד 

  לבגרות   זכאות   אחוזי  90  מעל  מצויינות.  דרכא  הירדן  ובגאון  דרכא   בשקד   א"תשפ   של  הבגרויות   תוצאות   -גם השנה כבכל שנה  
 כבר  שנשמרת   ביציבות   אלא  ייחודיות   בתוצאות   מדובר  שאין  כךל  הגדול  חשיבות   רואים   אנו.  מצטיינת   בגרות   אחוז   15-ל  וקרוב
הן  לזכור  חשוב  . רבות   שנים    הרצף  כל  על  ורגשיים   חברתיים   ,לימודיים   בתחומים   מאומצת   עבודה  של   תוצאה  שתוצאות אלה 

 . ניםהתיכו  ועד  ים היסודי הספר בתי דרך מהגנים  החינוכי
 
 

 אקדמאית  עתודה 
  מאיץ "  תוכנית   של  הראשון  הבוגרים   מחזור  עם   סיכום   מפגש  התקיים   השבוע
  בקרוב   ויתחילו  ל"בצה  עתודה  ללימודי  שהתמיינו  מהעמק  ב"י  בוגרי  13".  עתידים 

 את   להגדיל  יאה  התוכנית   מטרת .  נוספות   אוניבסיטאות בו  בטכניון  לימודיהם   את 
 עזרה ,  ליווי  ידי  על  האקדמית   לעתודה  פונים   אשר   בפריפריה  התלמידים   מספר

  ייהלע   רואים   אנו  התוכנית   של  נהוהראש  השנה  אחרי  כבר.  ומילגות  בקורסים 
  ליוותה  הבוגרים   את   אקדמיים.  ללימודים   שיוצאים   התלמידים   במספר  משמעותית 
 מחזור  על  עובדת   כבר  אלה  שבימים   נבון  זהר  במינה  מיוחדת   ובמסירות   במקצועיות 

  .נוסף
 
 

 ועידת הגליל  
הגליל ועידת  התקיימה  שלישי  למרכז".   10-ה  ביום  הגליל  את  "הופכים  בסימן 

והגליל,  השתתפובוועידה   הנגב  הפריפריה,  לפיתוח  כנסת,  השר  ראשי    חברי 
ובכירי המגזר העסקי    נציגי ארגונים בגליל,  רשויות בגליל, מנכ״לי משרדי ויזמים 

במרכז    .ממשלה הבריאות  מערכת  בין  הפערים  בוועידה:  שנידונו  הנושאים  בין 
והתוכנית  בה  נאבקים  וכיצד  הגואה  הפשיעה  לצמצמם,  והדרכים  לפריפריה 

 . הממשלתית שיש לגבש וליישם על מנת לפתח את הגליל
הציגה את  שחנה ראדו  יחד עם אשכול כנרת עמקים, עם    גם אנחנו היינו על המפה

ואלי   דיגיטלי  -ספרינג  הציג  אשר  צוות אינוואלי  ועם    ,במעוז חיים   המרכז לשיווק 
  ., העשייה והתוצרים לאורך כל היום את פעילות מרכז החדשנות 

 
 

 בית מאזן במירב 
החליטה    נוספת   ומתוך רצון לקחת על עצמם משימה קהילתית   40  -לרגל שנת ה

 לנשים.  בית מאזן בלב הקהילה קהילת מירב להקים 
  של  בתקופה  לאנשים מכילה ורגישה  ,  תמיכה  מעטפת   בית מאזן הוא בית הנותן

מנת   ,נפשי  משבר האחרון  באשפוז   הצורך  את   מהם   לחסוך  על  חמישי  ביום   .
  -   ברגמן  טל  ר "ד התקיים טקס חגיגי לציון חנוכת הבית החדש. באירוע לקחו חלק  

, וולדיגר  מיכל  הכנסת   חברת  ,הבריאות   במשרד   הנפש  בריאות   שירותי  ראשת 
מנכ"לית הקיבוץ הדתי,   -שרה עברון  ,  בישראל  הנפש  בריאות   למען  רבות   שפועלת 

לאנשים   בקהילה  תים ב  המפעילה  -  סוטריה  מייסד ,  ליכטנברג  פסח '  פרופ
מנכ"ל כנרת שירותי רווחה,    -יובל טלר  ,  בסביבה  נפשיות   בעיות   המתמודדים עם 

  - ותיקה  ומשימה האורחים ושותפים נוספים. המשימה החדשה והמשמעותית מאוד שלקחו על עצמם חברי מירב מצטרפת ל
 וברכות!  . יישר כחמות חברתיות נוספות משי"בית בגלבוע" ו
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 מצטיינת מח"ט
בת   פחימה,  שירה  מנשה  18טוראית  בחטמ״ר  הגמ״ר  סמב״צית  רוויה,  ל  ,ממושב   . חטיבהה  מח״ט  מצטיינת נבחרה 

רכזי    היא כחלק מתפקידה  ו 2021בדצמבר    לתפקיד   שירה התגייסה ועם  אחראית על הקשר עם היישובים שבגזרת החטיבה 
עד  לקחה חלק באירוע שבו נגנב רכב עם תינוק על ידי תושב השטחים אשר הגיע  במסגרת תפקידה    הביטחון של היישובים.

האירוע ם עד לסיומו הטוב של  לפאתי טול כרם. בקור רוח ותוך רגישות רבה הייתה שירה אחראית על הקשר עם ההורים החרדי
אנו גאים בשירה על השירות המשמעותי והיכולת לתפקד בשעת חירום ומברכים אותה עם קבלת תעודת    והחזרת הילד להוריו.

 לקהילה ולעמק. ,המשפחה, לכל ם ההצטיינות. גאווה גדולה להורי
 
 

 מתרחבים
 . שלוחות  בקיבוץ תמר שיכון בשכונת  פיתוח עבודות  לאחר  מגרשים  14 הבוקר נמסרו טובה בשעה

הבינוי   בשיתוף  נעשובה    הפיתוח  שעבודות  שלוחות   בקיבוץ  הראשונה  השכונה  והיא  מגרשים   40  מתוכננים   שכונהב משרד 
 כי  תקווה  ואנו  המגרשים   את   בשמחה  קיבלו  והמשפחות   ד "צמ  נציגי  עם   יחד   הקיבוץ  מנהלי  . הכלכלית   החברה  ובהובלת   והשיכון

 .קליטה המשך ויאפשרו הקיבוץ גבולות  את   שירחיבו חדשות  בנייה התחלות  לראות  נוכל הבאה בשנה
 
 
 
 
 
 

 שבת שלום,
 

 , קרין יורם 
 המועצה  ראש


